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1.

Opening en vaststelling agenda
De vicevoorzitter opent om 09.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De volgende
punten worden aan de agenda toegevoegd: 7. Bestuursakkoord VSNU - Min. OCW, 8. Numerus
fixus Creative Technology.

2.

Mededelingen
presidium
Een aantal studentleden is inmiddels door het college benaderd voor de lunchbijeenkomst op
woensdag 29 februari met staatsecretaris Zijlstra. De officiële uitnodiging volgt nog.
De Universiteitsraad is uitgenodigd voor de eerste lustrumviering van 3TU. Federatie op donderdag 1
maart in het Concertgebouw in Amsterdam. Het vervoer zal door de raadsleden individueel geregeld
worden. De reacties van de TU Delft en Eindhoven worden nog afgewacht.
Brinkman spreekt zijn voorkeur uit voor een uitgebreide vergadercyclus met interne
commissievergaderingen. Deze vergadercyclus is daar van afgeweken.
Externe commissies
UCO: Er zal een start gemaakt worden met initiële masteropleidingen; e.e.a. zal nog verder uitgewerkt
worden.
Mark Steunenberg heeft zich onlangs teruggetrokken als lid van de Universitaire Commissie
Onderwijs. Wormeester mist bij de voordracht voor de nieuwe kandidaat een cv. De raad besluit om
Jan-Willem Visser voor te dragen aan het college voor benoeming.

3. Verslag vergadering 30 november UR 11-364
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen/uitgegane post UR 12-004
Ter informatie.
5. Actiepuntenlijst UR 12-002
Afgehandeld in de commissie vergaderingen.
6. Voordracht lid Raad van Toezicht
De URaad-commissie stelt voor een drietal kandidaten voor te dragen voor benoeming. De raad gaat
akkoord met de voordracht. De voorzitter zal de namen van de kandidaten bespreken met de huidige
voorzitter RvT.
7. Bestuursakkoord VSNU-Min. OCW
De raad vindt het wenselijk om het Bestuursakkoord met het college te bespreken in het kader van de
specifieke afspraken van de UT met de staatssecretaris. Naar aanleiding hiervan heeft D. Meijer op
19 januari jl. een conceptbrief aan het CvB opgesteld (UR 12-018). In de brief wordt vermeld dat
bilaterale uitwerking van het Bestuursakkoord (de zgn. Prestatieafspraken) ter advies aan de raad
wordt voorgelegd, zoals toegezegd in de overlegvergadering van 9 november.

8. Numerus Fixus Creative Technology UR 12-022
Naar aanleiding van vragen uit de raad heeft het college gevraagd of ze op dit onderwerp kan terug
komen. Er is afgesproken dat het agendapunt eind van deze week aan de raad ter advies voorgelegd
wordt. De raad uit zijn bezwaar tegen deze procedure. Wormeester zal een aantal vragen formuleren
voor de overlegvergadering. Het college gaf in de commissievergadering aan dat het een
capaciteitsprobleem is. De raad verwacht adviezen van de opleidingscommissie van CreaTe en de
faculteitsraad.
9. Instellingsbreed BSA 12-005
Brinkman resumeert het conceptbesluit Instellingsbreed BSA. De studiebegeleidingscapaciteit binnen
alle opleidingen moet zowel kwalitatief- als kwantitatief in orde zijn. Hij stelt de vraag: hoeveel
informatie wil de raad uiteindelijk ontvangen? De opleidingen Werktuigbouwkunde en CreaTe dienen
in het studiejaar 2013-2014 hun curriculum in orde te hebben. De kwaliteitsindicatoren worden aan de
orde gesteld. De raad zal het college vragen om dit punt verder uit te werken en opnieuw voor te
leggen. Het zal ook ingebracht worden in het LOVUM van 2 maart a.s. Binnen de UCO is men positief
over het bindend studieadvies. Bij de faculteit TNW geldt voor alle bacheloropleidingen het BSA al.
Tijdens voorlichtingsdagen in november is dit niet helder gecommuniceerd dat het BSA ingevoerd zou
worden. Het conceptbesluit wordt n.a.v. de discussie aangepast. Brinkman is woordvoerder in de
overlegvergadering.
10. Studenten en Nevenactiviteiten UR 12-006
Escobosa Bosman vat de belangrijkste punten uit het conceptadvies samen . Er is een aantal zaken
dat onduidelijk blijft. In de commissievergadering OOS is het onderscheid tussen categorieën 2 en 3
anders toegelicht dan blijkt uit de informatie van SU. Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen
de categorieën 2 en 3. Het is ook nog onduidelijk wat er aan zit te komen voor de verenigingen. De
verantwoordelijkheid voor bepaalde activiteiten zal onder een strikter regime bij de studenten liggen.
Alles wat in categorie 3 zit zal bekostigd moeten worden en daarmee heeft het college invloed op de
activiteiten die voor beloning in aanmerking komen. Een duidelijke visie op activisme lijkt te ontbreken.
Op dit moment kan de raad nog geen advies uitbrengen omdat de kernvragen niet beantwoord zijn.
De visie en de kernvragen zullen door het college beter uitgewerkt moeten worden. De verdeling van
categorieën zal herzien moeten worden. Escobosa Bosma is woordvoerder in de overlegvergadering
en past het advies aan.
11. Evaluatie werkvloer 5 12-007
In september 2010 is men begonnen met het project flexplekken voor concerndirectie HR op vloer 5.
De evaluatie van dit project is besproken in de commissie vergadering FPB. De negatieve aspecten
die uit evaluatie naar voren zijn gekomen zijn o.a. de hoge kosten en problemen met geluidsoverlast.
Het voordeel is wel dat er meer werkplekken zijn gerealiseerd (60 werkplekken). De raad adviseert om
bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek de klanten van Concerndirectie HR te bevragen naar
hun mening. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.
12. TOP Onderwijsondersteuning UR 11-309
Dit agendapunt is vanwege tijdsgebrek niet behandeld in de commissievergadering OOS. Er is wel
een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld die nog niet beantwoord zijn. Lagendijk stelt
voor om thema OSIRIS te combineren met Top Onderwijsondersteuning. Binnen de raad wordt een
commissie gevormd die deze thema’s zal voorbereiden (Gert, Frank en Jan de Goeijen) . In november
zijn er bijeenkomsten geweest met de opleidingscoördinatoren, studieadviseurs, ontwikkelaars en
beheerders over de totale onderwijsondersteuning. De klachten en de meningen van de gebruikers
zijn destijds geëvalueerd. Het agendapunt Top Onderwijsondersteuning wordt van de agenda van de
overlegvergadering afgevoerd.
13. Addendum Contract Santar 11-349
De arbodienstverlening zal in juni 2012 door de UT geëvalueerd worden. De raad heeft de wens
uitgesproken om tijdig een advies uit te brengen, aangezien de onderhandelingen in de zomer aan de
orde zijn.
14. Stavaza NOM
De rector zal de naam van diegene die de evaluatie gaat leiden nog aan de raad melden.

Ramses Wessel en Ton Mouthaan willen op persoonlijke titel in gesprek gaan met de raad over de
onderwijsvernieuwing. De insteek is om de zorgen van de raad beter te begrijpen en te bekijken hoe
men in dit proces verder kan komen. Mirjam Bult zou aan dit gesprek deel willen nemen vanuit haar rol
als programmaregisseur. De raad stemt in met het verzoek. Lagendijk wil ook met de individuele
opleidingsdirecteuren spreken. Wormeester stelt voor om bij diverse clustercoördinatoren langs te
gaan. De raad heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de programmaregisseur
aangesteld is. Hier is nog geen reactie op gekomen.
15. Stavaza 3 TU
Geen mededelingen.
16. Stavaza NO Ned
Idem.
17. Schriftelijke rondvraagpunten
De raad heeft vernomen dat er over enkele maanden toegangspoorten bij het Sportcentrum geplaatst
gaan worden. Van Waarden zal naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen voor de
overlegvergadering formuleren.
Cornelissen wil de mening van het college weten met betrekking tot de 100% intakegesprekken in het
eerste jaar om het studierendement te verhogen en studenten eerder op de juiste plek te krijgen.
18. Rondvraag
Harink stelt het gerucht over het mogelijk afschaffen van de Xtra-card aan de orde. Deze kaart wordt
uit de arbeidsvoorwaardengelden gefinancierd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar Marianne
Scholten (OPUT).
Jan Beijering (beleidsmedewerk S&B) vraagt of de raad zijn medezeggenschapsrecht ten aanzien van
de opleiding Water Technology wil uitoefenen en alle daarvoor bestaande procedures wil doorlopen.
Tot nadere bepaling besluit de raad de medezeggenschapsrechten over te dragen aan de WU, maar
wenst de relevante stukken ter informatie te ontvangen.
19. Sluiting om 11.40 uur
XXXX

Aansluitend aan de interne vergadering vindt de evaluatie van het tweede halfjaar van de URaad
plaats.

